
Kroens fremtid 

Debatmødet 5. oktober 

Mere end 100 medlemmer fyldte salen på debatmødet den 5. oktober for at høre mere om den krise 

forsamlingshuset befinder sig i og komme med idéer til, hvordan vi kan løse problemerne, så Nødebo Kro 

også eksisterer i fremtiden. 

Som man kunne læse i sidste nummer af Kirke & Kro har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe til at finde en 

farbar vej gennem krisen, og arbejdsgruppen havde forberedt nogle PowerPoint slides, der gennemgik de 

aktuelle udfordringer. De findes nu tilgængelige på hjemmesiden under FOR MEDLEMMER / KROENS 

FREMTID.   

De to store udfordringer er for det første, at der ikke kommer nye frivillige i samme omfang, som de gamle 

holder op, og for det andet, at de voldsomt stigende energipriser slet ikke kan rummes inden for de kendte 

budgetter. Vi forventer et underskud på 300.000 kr. i 2022 og et tilsvarende underskud i 2023, hvis ikke vi 

gør noget. Heldigvis har tidligere økonomiudvalg sørget for, at forsamlingshuset har en god økonomisk 

reserve, så vi ikke går fallit i 2023, men længere holder det ikke. Der skal væsentlige ændringer til, hvis 

Nødebo også efter 2024 skal have et fælles mødested på Kroen. 

I løbet af debatmødet blev deltagerne i grupper på 7-8 bedt om at komme med deres idéer og overvejelser 

på tre områder: Hvad savner I på Kroen?, Hvordan kan vi få nye eller flere indtægter? Hvor tror I, vi kan 

regne med frivillig arbejdskraft i fremtiden? Deltagerne blev bedt om at skrive navn og kontaktdata under 

forslagene, så de efterfølgende kan bidrage til uddybning og eventuel realisering af forslagene. 

Mødet sluttede med et frivilligmarked, så deltagerne kunne skrive sig på lister for de forskellige områder, 

hvor forsamlingshuset har brug for frivillige. Det var der heldigvis en hel del, der benyttede sig af. 

Hvad sker der så nu? 

Der kom rigtig mange konstruktive idéer og forslag fra de 14 grupper på debatmødet, og arbejdsgruppen 

har i første omgang gennemgået dem og systematiseret dem. Derefter har vi udvalgt nogle, som vi i første 

omgang vil gå i gang med at få uddybet og undersøgt. En række medlemmer er blevet bedt om at arbejde 

videre med deres forslag til nye og øgede indtægter og komme med mere detaljerede oplæg til 

arbejdsgruppen. 

Det drejer sig bl.a. om muligheden for at få øgede kontingentindtægter, muligheden for at leje dele af 1. sal 

ud til f.eks. kontorhotel og muligheden for at øge omsætningen i caféen. Andre er bedt om at se på, hvad 

der skal til for at øge omfanget af frivillige. 

Udfordringerne er så store, at der ikke findes snuptagsløsninger. Det bliver en langvarig proces, hvor vi må 

tage fat på mange forskellige områder. Men dette må ikke reducere aktiviteterne på Kroen nu og her. De 

mange aktiviteter viser tydeligt behovet for at bevare vores forsamlingshus, og der er mange nye idéer på 

vej. De mange tilbagemeldinger om, hvad deltagerne savner på Kroen, er sendt videre til de respektive 

udvalgsformænd, der vil følge op på det. 

Arbejdsgruppen består nu af Hanne Toke, Knud Ebbesen, Carsten Krogsgaard Thomsen, Jan Kongerslev og 

Jens Lassen. Alle der vil bidrage til arbejdet, er meget velkomne til at kontakte os. 

 


